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1. ఓం శ్రీ గు దేవ ద త్రే య నమః
Om Sri Gurudeva Dattatreyaa Namaha
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శ్రీ ంకయత్యు స్వామి నె ల్ల జిలాల్లలో గుల లుల్లటూ అనే గ్రామంలో సోంపలిల్ల పిచ మమ్మ, పెంచలయత్యు అనే పుణత్యు దంప లకు జేత్యుషట్టి పుత్రునిగా
జనిమ్మంచా . పువుస్వా పుటట్టి గానే పరిమ ంచిన ల్ల స్వామివా చినశ్న టి నుండే
ఎ శ్న మంచి గుణాలను కలిగి ఉండేవా .
Sri Venkaiah Swami is the first child of the meritorious parents
Sri Sompally Pichamma and Sri Penchalaiah. Swami is born in
Nagulavelluturu village in Nellore district. Just like the fragrance
of a flower naturally spreads from the very moment of its
blossoming, Swami has been an embodiment of noble qualities
from His childhood itself.

"సంపూరర్ణ శాస్వాసంతో ఇకక్కడకొచి ఏదనుకుంటే అది అయేత్యుదే
గద త్యు"

2. ఓం ఏకాంత ప్రి య నమః
Om Ekanta Priyaya Namaha

5 సం వయ
పిలల్లలు రమమ్మని
వచి ననుశ్న ప
చా న ధాత్యున
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స్సు నుండే శ్రీ స్వామి వా ఏకాంతప్రియులు. ఆడుకొనుటకు
పిలువగా, “ఒరేయ్ నేను ంగతనం చే వచా ను. పోలీ లు
ట్టికుంటా పోండి” అని అందరనీ తరిమే , ను తలుపు
స్థిలయేత్యువా .

Swami likes to be in solitude from a tender age of five years itself.
When the fellow children invite Him to come and play with them,
He used to escape from them by saying, “I have committed a
theft. Police can come anytime and catch me. Go away from here.
Otherwise you will also be in trouble!” After they flee away,
Swami used to quietly immerse in deep meditation in one corner
of the room.

3. ఓం ధరమ్మ గ్రహాయ నమః
Om Dharma Vigrahaya Namaha
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స్వామివా చినశ్నపప్పాటి నుండి దరామ్మ మ్మడని ప్రతీ . తన వయ పిలల్లలకు
తగాదాలు వచి నపుప్పాడు వారందరూ స్వామి వదద్దకు వచి వారినే తీ ప్పా చెపప్పామని
చుటూట్టి చేరి అడిగేవా .
Swami has been an embodiment of virtuousness from childhood
itself.
When His fellow children had a quarrel within themselves, they
used to come to Swami to seek His help to resolve it through His
Judgement.

"సతత్యుం, ధరమ్మం, సంపనశ్నతస్వాం,
ంచండి"

ధారణతస్వాం, సదు

సేవ

4. ఓం సతత్యు సస్వారూ య నమః
Om Satya Svaroopaya Namaha
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స్వామి వారికి అబదద్దంచెపప్పాడం గిటేట్టిదికాదు. మా 10 సం వయ స్సులో ఒక
రోజు వారి ఇంటికి ఒక బిచ గాడు వచా డు. వారి తలిల్లగా ఇంటిలో గింజలు
లేవు పొమమ్మ శ్న . అపుప్పాడు స్వామివా అతనితో "అరగంట ఆగి వచా వంటే
తర తీ జొనశ్న గింజలు తీ
. అపుప్పాడు వచిచ్ఛి పెటిట్టించుకు పో! " అ శ్న .
Swami does not like to tell lies. When He was around ten
years old, a beggar came to their house.
Swami’s mother asked the beggar to go away saying that
there were no grains to give Him.
Swami immediately told the beggar, “The grains will arrive
from the fields soon, and so, you come back after half an
hour to collect the grains!”.

5. ఓం క ణామూరయే నమః
Om Karunaa Moortaye Namaha
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స్వామివా పొలం నుండి పచ గడిడ్డ కో తెచే టపుప్పాడు, దారిలో బకక్క చికిక్కన
పశువులు ఎండుటాకులు ంటూ కనిపించాయంటే, తన తలపై నునశ్న
గడిడ్డమోపును వాటి ందు వే , వటిట్టి చే లతో ఇంటికి వచే వా .
If swami happens to see, on His way to home, any cattle
wandering for food, He used to feed them sumptuously with the
green grass that He has originally collected for their own cattle.
He used to then return home quietly with empty hands.

"అనిశ్న జీవులలో ంకయత్యు ఉ శ్నడని వ్రా కో"

6. ఓం కరమ్మ యోగినే నమః
Om Karma Yogine Namaha
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స్వామివా చేను దునిశ్నతే - రూళళ్ళుకర్ర , పెనిస్సులుతో గీత గీ నంత చకక్కగా
ఉండి, ఆ గటి చాలులో ఒకవైపు కోడి గ్రుడుడ్డ పెటిట్టి, ండవ వైపు నుండి చూసే
కనిపించేటంత చకక్కగా ఉండేది. ఇదద్ద మను త్యులు చేసే పని మొకక్కరే చేసే
వా .
When Swami ploughs a land, He does it so meticulously and
perfectly that if an egg is kept on one side of that ploughed mark,
one can see it by looking from the other end of that ploughed
mark.
Swami used to do the work that is equivalent to the work that is
usually done by two people put together.

"అందరికీ పంట పండించాను,
దోచుకోకుండా చూచుకోండి"

దానిశ్న

ంగలు

పడి

7. ఓం ఉనమ్మత వే య నమః
Om Unmatta Veshaaya Namaha
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స్వామివారికి 20 సంల వయ స్సులో తీవ్రంగా జస్వారం వచి , మా నెల రోజుల
మంచం మీదనే ఉండిపో
. ఆ త వాత నుండి, "చాకలి యోగం
- మంగలి యోగం డుబ్ డుక్ డుబ్ డుక్" అని అ సూ నిరర్జీన ప్రదేశాలలో
గుతూ ఉండేవా . అడవులలో
గు నశ్నందువలల్ల గుడడ్డలు చీలికలుగా
చిరిగిపోయే . స్వామివారి తలిల్ల కొత బటట్టిలు ఇంటిలో ఉంచితే ఎపుప్పాడో ఒక రి
వచి ధరించి ళ్ళుపొయేవా .
At the age of 20 years, Swami was struck down by a severe fever,
and was bedridden for almost a month. After recovering from the
fever, Swami used to wander in desolate places shouting “Chakali
(washerman) yogam, Mangali (barbar) yogam, dubduk dubduk”.
Due to His endless wandering, His clothes were torn to pieces
over time. Occasionally, Swami used to come home and wear the
new clothes kept ready by His mother, and run away from home
again.

8. ఓం భగవాన్ శ్రీ ంకయత్యు స్వామినే నమః
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Om Bhagavan Sri Venkata Swamine Namaha

అలా అడవులలో రిగే పిచి ంకయత్యు కనబడకుండా ఎకక్కడికో ళ్ళుపో
.
ఆ సమయంలోనే వారిని ఒక మహనీయుడు కలి క ళ్ళుమూ కోమ శ్నరట.
అంతే ! క ళ్ళు తెరిచే సరికి పెంచలకోనలోని ఒక గుహలో ఋషీశస్వా ల మధత్యులో
ఉ శ్న . అపప్పాటి నుండి 10 -15 సం ల తరాస్వాత, "భగవాన్ శ్రీ ంకయత్యు స్వామి"
గా పూరర్ణతస్వా నుపొంది, ఆ పరిసర గ్రామాలలోనే రిగి దరర్శనమిచా .
Such wandering “insane” Venkaiah suddenly disappeared from
the public view. It was later told that a great Mahatma appeared
before Him, and asked to close His eyes. By the time He opened
His eyes, He found Himself inside a cave in Penchalkona, in the
midst of many Rishis. In the next 10-15 years, He attained
perfection (God realization) and only then, He reappeared in the
nearby villages as “Bhagavan Sri Venkaiah Swami”.

9. ఓం సరస్వా ఙ్ఞాయనమః - 1
Om Sarvajnaaya Namaha
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ఒకరోజు
యం ం
స్వామివారి సేవకుడు జయరామరాజు 3 మైళళ్ళు
దూరంలో ఉనశ్న గ్రామం నుండి తెచు కునశ్న వంట
ను రిగి ఇచి వచు టకు
స్వామివారి అనుమ ని అడిగాడు.
శ్రీ స్వామివా అతనితో "ఇపుప్పాడు వదుద్ద, రేపు ప్రొదుద్దనశ్న ళ్ళు" అ శ్న . కానీ
అతను స్వామివారి మాట లక్షక్ష్యపెటట్టికుండా బయలుదేరాడు.
On one evening, Jayaramaraju, a servant of Swami, sought
Swami’s permission to go to a nearby village (at 3 miles distance)
for returning the cooking utensils that they had borrowed earlier
from there. Swami told him not to go now, and asked him to go
there tomorrow. But Jayaramaraju ignored Swami’s orders,
started his travel right away.

9. ఓం సరస్వా ఙ్ఞాయనమః - 2
Om Sarvajnaaya Namaha
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జయరామరాజు ళ్ళుదారిలో ఒక కోడిత్రాచు తోకపై నిలబడి బుసలు కొ ట్టిచూ
అతనిని ఆడడ్డగించింది. ఒకటినశ్నర గంటల సేపు ఎ పోతే ఆ వైపు వచే ది,
ను నిలబడితే అదీ నిలబడేది.
On his way to the village, Jayaramaraju had encountered a fierce
venomous cobra that was standing on its tail by coiling up its
body and angrily hissing with its tongue out! He tried to escape
from it by running away from there, but the snake followed him
wherever he went. This situation continued for one and half
hours, and he could not escape from the snake.

9. ఓం సరస్వా ఙ్ఞాయనమః - 3
Om Sarvajnaaya Namaha
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చివరికి పశా ప
చెంది, " స్వామి! సరస్వాజుఙ్ఞాలైన మీ
చెపిప్పాన మాట
ననందున
కు ప్రాణహాని కలిగింది” అని చెంపలే కుని
స్వామిని
ప్రారిర్ధంచాడు. ంటనే ఆ
పడగ దించి చెటల్లలోనికి ళ్ళుపోయింది..
At last, he realised his mistake and repented for not obeying
Swami’s orders. He then wholeheartedly prayed saying, “Oh
omniscient Swami! I turned a deaf ear to your orders, and as a
result of it, my life is in grave danger now. Please pardon me.”
Immediately the snake turned its head down and swiftly moved
into the nearby woods.

10. ఓం సరస్వాసమరార్ధయనమః - 1
Om Sarva Samardhaya Namaha - 1
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ఒకపుప్పాడు శ్రీ స్వామివా పె శ్న నదికి అవతల గ ట్టిన డిది చే ఉ శ్నరని
భకురాలు వకెక్కమమ్మకు తెలి , ఆతృతగా స్వామి దరమ్మ రర్ధం బయలుదేరింది.
ఏటిలో నీ ళ్ళులో గా
శ్నయని, నదిని దాట వదద్దని చెపిప్పాన మిత్రుల
మాటలు ని, " స్వామి వదద్దకు పోలేకు శ్నను" అని ధపడింది.
Once, Swami was staying on the banks of Penna river, and His
ardent devotee Vakkemma was on the other side of the river. At
that time, the levels of water in the river were very high and deep
and it was flowing at its full speed. Her friends cautioned her not
to cross the river under such dangerous conditions. Vakkemma
became restless as she was unable to have the darshan of Swami.

10. ఓం సరస్వాసమరార్ధయనమః - 2
Om Sarva Samardhaya Namaha - 2
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కొంతసేపటికి
స్వామివారిని ఎలాగై
దరిర్శంచాలని వకెక్కమమ్మకు తీవ్రంగా
అనిపించి ఉదృత గా ప్రవ
నశ్న ఏటిలోంచి నడిచిపో ంటే, నీ
చీలమండలు వరకే వచి ంది. ఏ పొంగి పొరలు ందని తన మిత్రులు
ఎందుకు అబదద్దం చె ప్పారో అని అనుకునశ్నది.
After some time, the desire of Vakkemma to have the darshan of
Swami became so intense that she decided to cross the river by
foot by not caring about the consequences. As she started
walking in the river, she was surprised to note that water level
was coming only up to her ankles! She was puzzled about why
her friends falsely alarmed her to not to cross the river.

10. ఓం సరస్వాసమరార్ధయనమః - 3
Om Sarva Samardhaya Namaha - 3
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ఆమె స్వామి వారి దగరకు ళళ్ళుగా, అకక్కడునశ్న సేవకులు, "నీవు నిండుగా
పొంగు నశ్న నదిని దాటి ఎలా వచా వు?." అని ఆశ రత్యుంతో ఆమెను అడిగా .
సరస్వాసమ ర్ధడైన స్వామి అనుగ్రహం వలననే, ఆ నది నిండుగా
నశ్నపప్పాటికి
తనకు నీ
చీలమండల వరకే వచి ందనశ్న అదుద్భుతం ఆమెకు అపుప్పాడు
అరర్ధమైంది.
As Vakkemma went near Swami, the servants present there
enquired her with astonishment on how she was able to cross
such a flooding river and came there. Only then, Vakkemma
realised the miracle that happened due to the boundless grace of
the omnipotent Swami: although the river was at its fullest, the
waters came only till her ankles!
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ఒక రోజు జయరామరాజు తన ఎదుద్దలను మేతకు అడ కి తోలుకునిపో ంటే,
స్వామివా "వాటిని అడ లో మేతకు వదిలే రా త్యు "అని అ శ్న . అలా
వదిలే వసే, అడ లోవాటికి కాపలా ఎవ
కా
స్వామి? అని
జయరామరాజు అడిగాడు. "పరవాలేదులే తోలే
వచే య్" అ శ్న
స్వామివా . అతను స్వామి వారి పైనే భారం వే , ఆ అడ లో పశువులను
మేపుకుం నశ్నపిలల్లలకు అపప్పాచెపిప్పా, శ్రీ స్వామివారి చెంతకు వచి కూ
శ్నడు.
One day, Jayaramaraju was taking his bulls to the forest for grazing.
Swami told him to leave those bulls in the forest and come back to
Him. Then Jayaramaraju asked Swami, “Who will take care of my
bullock if I leave them there and come to you?”. Swami affectionately
told him not to worry about it, and come back to Him! With full faith
on Swami, Jayaramaraju decided to follow His orders. As he saw some
cowherd boys on the way, he told them to keep an eye on his cattle,
went back to swami and sat near Him.
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కొంతసేపటికి శ్రీ స్వామి వా ఉనశ్న పళంగా లేచి, కర్రతీ కుని, "థేయ్ థేయ్"
అని అ సూ పది రల దూరం పోయి, రిగి వచి కూ
శ్న . ఏమిటి
స్వామి, అకక్కడ, ఏమి లేకు శ్న అదిలి
శ్న ?" అని అడిగాడు
జయరామరాజు. "నీ ఎదుద్దలనే అ త్యు!" అ శ్నరే గాని మరే వరాలు
చెపప్పాలేదు స్వామి వా .
After some time, for no apparent reason, Swami picked up a
stick, and ran around within ten yards area by shouting “Dhey
Dhey.” After a few moments, Swami came back and sat quietly.
Then Jayaramaraju asked, “Swami, when there is nothing here,
whom are you driving away?” Swami simply said that it was
indeed your bulls, and did not elaborate any further.
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తెలల్లవారి ఎదుద్దలను ఇంటికి తోలుకొని వచు టకై
ల్లన జయరామరాజును
చూచి పశువులకాప ల్ల ఈ ధంగా చె ప్పా . "నినశ్న చి తపులి వచి మీ ఎదుద్ద
మీద పడబోతే స్వామి వచి కర్ర తీ కొని తరిమా . లేకుంటే మీ ఎదుద్దలు
చి తపులి ట పడియుండును". అంతటా నిండి వుండి సరస్వా
తెలి న
స్వామివారి ఆజఙ్ఞాలు టించుటయే మనకు రక్షణ అని గ్ర ంచి నడుచుకొనట
మనకు శ్రేయసక్కరం
On the next day, cowherd boys narrated to Jayaramaraju as follows: “Swami is a great
daredevil! Yesterday, a leopard was about to jump on one of your bulls. Then Swami
came there suddenly and chased it away with a stick. If Swami had not come, your
bulls would have become the lunch for leopards!” This incident teaches us that we
reap great beneﬁts if we scrupulously follow the instructions of the omnipresent
Swami.
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ఒకపప్పాడు మద్రా రాష్ట్ర నుండి ఇదద్ద భకులు వచి ,
ప్రాంత లో ండు సంవతస్సుర ల నుండి
వరర్ష
ఇబ ందిపడు
శ్నమని నశ్న ంచుకు శ్న .

స్వామివారితో తమ
లు లేక ఎంతో

Once, a couple devotees from Tamilnadu have come to Swami,
and appealed, “Swami, there have been no rains around our place
for the last couple of years. Because of the scarcity of water, we
are facing a lot of problems”.

" ంకయత్యు
మీద పిడికెడు మె కులు పెటిట్టిన వారికి, తెచి న వారికి వారి
మంచి చెడడ్డలనీశ్న మనమే చూడొదద్ద త్యు"
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భగవం నికి అరీర్జీ వ్రాయండ త్యు" అని చెపిప్పా , స్వామివా
తన తొడ ంద పె ట్టికుని, ఐదు రోజుల
అనశ్న నీ
అలాగే కూ
శ్న .

చీటి వ్రాయించి,
లు, నిద్ర మాని

Swami said, “Write a petition to the God for rains!” Swami made
them write their appeal on a chit. Swami kept that chit under His
lap, and sat there in the same posture, and meditated for rains
for five days continuously, without drinking any liquids, without
taking any food, and without sleeping!
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అయిదవరోజు ఆ మద్రా ప్రాంతంలో భారీ వరర్షం పడి అరగంటలో చె వులు
నిండాయి. ఆ త వాతనే గొలగమూడిలో ఉనశ్న శ్రీ స్వామివా గంజి త్రాగా .
On the fifth day, there were heavy rains in and around Madras
region. Within half an hour, all the lakes and ponds there in
Tamilnadu got filled with the rain water. Only after the falling of
the rain, Swami ate his porridge!

"వా ళ్ళుండేదానిశ్న బటిట్టి గద
బటిట్టి శ్రీ స్వామివారి రక్షణ ల

త్యు మన ండేది" అ శ్న . అంటే మన శాస్వా నిశ్న
ందనశ్నమాట
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గొలగమూడి కాపుర రాలు గౌనిపెంచలమమ్మకు వళళ్ళుం
పరీతమైన దురద. నెలల
తరబడి బరికి బరికి వళళ్ళుం మంటలు వచా యి. ఎ శ్న వైదాత్యులు చే
ఉపయోగం లేక
మానుకునశ్నది. ఆమె భాధను
స్వామి సేవకులు గురవయత్యు దాస్వారా శ్రీ స్వామివారికి
నశ్న ంచుకునశ్నది. ఆమెను రూ.1000/- గుండంలో వేయమ శ్న
స్వామివా . ఆమె
అంత పెదద్ద మొతం లేదని చెపిప్పాంది. "అయితే పది రూ యలు వేయమను" అ శ్న
స్వామివా . ఆమె తన దగర పది పైసలు కూడా లేవని మొరపె ట్టికునశ్నది.
Gowni Penchalamma, a devotee in Golagamudi was suffering from a severe skin
disease with unbearable itching sensation all over her body. Due to continuous
scratching for many months, rashes came over her body. She tried many types of
treatments but they all failed. So she gave up hope on them. She appealed about
her condition to Sri Swami through Guruvaiah, a servant of Swami. Swami asked
her to offer 1000 Rupees to the sacred fire. She appealed that she did not has such
a huge amount of money. Then Swami asked her to offer at least 10 Rupees. Then
she appealed again that she did not have even 10 paise with her!
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ఆమెను ఐదు నిమి లు
ఎదు గా నిలుచోమన త్యు " అ శ్న
శ్రీ స్వామివా . ఆమె అలా నిలుచునశ్న ఐదు నిమి లకు ఆమెను
ళ్ళుపోమమ్మ శ్న . ఆ క్షణం నుంచి ఆమెకు దురదలు శాశస్వాతంగా
నివారణ త్యుయి.
Then the all merciful Swami asked her to stand in front of Him
for five minutes. After that, Swami asked her to leave from there.
Miraculously, from that very moment, all her rashes and itching
got cured forever.

"దారం తెగిపోకుండా చూచుకుంటే నేనెపుప్పాడూ మీతోటే ఉండాల్ల

త్యు."
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అయితే ఆ క్షణం నుంచి శ్రీ స్వామివా
పరీతమైన వంటి దురదతో
భాదపడుతూ వారంరోజులు దు స్వానతో ఒళళ్ళుం బరికించుకు శ్న .
తమ భకులు అంతటి శారీరక ధలను భరించులేకుండా ఉనశ్నపుప్పాడు, వారిపై
క ణతో, ఆ భకులు అనివారత్యుంగా అనుభ ంచవల యునశ్నకరమ్మఫలాలను వారి
బదులుగా ను అనుభ ంచిన ప్రేమమయుడు శ్రీ స్వామివా .
But, from that very moment, Swami experienced severe itching
sensation and had his body scratched with a comb for about a
week. When his devotees could not bear such severe physical
pains, because of His boundless kindness and love, Swami took
their karma upon himself and experienced their inevitable
karmic results on their behalf.
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బదేస్వాలులోని ఒక వత్యుకి తీవ్రమయిన చలిజస్వారంతో ధపడు
శ్నడు. ఎనిశ్న
వైదాత్యులు చె
నయం కాక స్వామి వారి వదద్దకు వచి శరణువేడాడు..

A person from Badwel was suffering from severe fever and body
chills. He tried many treatments but did not get cured. Finally, he
resorted to Swami.

‘ ఆరోగత్యుం సరిలేదు. ఇకక్కడ నొపిప్పా అకక్కడ నొపిప్పా' అని తనకు చెపుప్పాకొనే
సేవకులతో శ్రీ స్వామివా "నొపిప్పా ఎంత అనుభ సే అంత మంచిది గద త్యు"
అనేవా
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స్వామివా అతనికి దోశెడు పచి వే శనగకాయపపుప్పాలు పెటిట్టి నమ శ్న . అతడు
భయంతో అనుమానుసూంటే "అ త్యు నీ జబ ం పో ంది,
ల త్యు" అ శ్న .
అతడ
శ్నక ఒక
ంతడు పులల్లనీ ళ్ళు ఇచి త్రాగమ శ్న . అతడు భయపడుతూనే
త్రాగాడు. త వాత ప్రకక్కనునశ్న నదిలోని తడిఇనుకలో లుగు అడుగులలో గుంట తీ ,
ఆ గుంటలో అతనిని కూరో బెటిట్టి, మెడవరకు ఇ కతో పూడి అరగంట త వాత
తీ కురమమ్మని ఆ ఙ్ఞాపించా . అంత తీవ్ర జస్వారంతో ఉనశ్నఅతనిని అలా చేసే చనిపోవడం
ఖాయమని అందరూ నుకాడా .
Swami gave him a handful of raw peanuts and asked him to eat them. When he was
hesitating to eat, Swami said, “Your fever will get cured, but for that, you have to
eat them.” When he had finished eating, Swami gave him a pot of buttermilk and
asked him to drink. The person drank it with fear. Then Swami ordered his
attendants to dig a four feet pit in the nearby shore and bury the man up to his
neck in that sand. Everyone was afraid that if they do so, as that person was already
suffering with a high fever, he will surely die!
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కాని శ్రీ స్వామివా పదేపదే గటిట్టిగా చెపిప్పా అలాగే ఇ కలో పూడిప్పాంచా .
గుంటలో నుండి బయటకు తీ న దగర నుండి అతని వాత్యు పూరిగా
నయమయిపోయి మామూలుగా భోజనం చే డు. మానత్యుంగా పైన చే న
వైదాత్యునికి రోగం మరింత ఎకుక్కవ అవు ంది. అతనికి రోగ
తగడానికి
కారణ కేవల
స్వామి వారి సంకలప్పా మా మే.
But by repeated insistence of Swami, they finally buried him in
the pit for one hour. As soon as the man was taken out of the pit,
his fever was completely cured and from then onwards, he ate
food as usual. Conventionally, with the above type of treatment,
his disease should worsen. but it is only because of Swami’s will
that his disease got cured!
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ఆచారత్యు శ్రీ ఎకిక్కరాల భరదాస్వాజ మా ట్టి గా శ్రీ ంకయత్యు స్వామి వారిని
దరిర్శంచుటకు
ందు, తమ ఇంటివదద్ద శ్రీ
యి
పట
ందు
అగ వ
లిగించి, " యి! మీ సకల
ధు సస్వారూపులు. శ్రీ ంకయత్యు
స్వామి వారి రూపంలో ఉనశ్న మిమమ్మలను దరిర్శంచుటకు
ల్లచు శ్నను. వారి
సనిశ్న , ఆశీరస్వాచన
శేషంగా ల ంచేట ట్టి అనుగ్ర ంచండి" అని ప్రారిర్ధంచి
గొలగమూడి బయలుదేరా .
Sir Acharya Sri Ekkirala Bharadwaja Master before leaving to Sri
Venkaiah Swami darshan has lighted incense sticks in front of
Sri Sai baba and prayed to him “Sai! You are embodiment of all
sadhus and Saints. I am leaving to have darshan of you in the
form of Sri Venkaiah Swami. I seek his infinite presence and
bountiful blessings”. After that prayer, he left for Golagamudi.
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నెలాల్ల లో పది రోజులు ఉంటామనశ్న శ్రీ స్వామివా భరదాస్వాజ మా ట్టి గా
ను ప్రారిర్ధంచిన సమయంలోనే, నె ల్ల నుండి ఆ సమయ లో బ స్సు
లేనందున జటాక్క బండిలో శ్రీ స్వామివా గొలగమూడికి వచే
.
At that time Sri Swami was camping at Nellore. He initially
agreed to stay there for 10 days. Despite buses being unavailable,
Sri Swami started to golagamudi by cart exactly at the same time
at which Sri Bharadwaj Master prayed Sri Sai baba at his
residence in Vidya Nagar.
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ఆ ధ గా శ్రీ ంకయత్యు స్వామి
అనుభవపూరస్వాక గా తెలియజే
.

-

యి

వే

కాదని

Sri Swami has exhibited with this action that He and Sri Saibaba
are one and the same.

రూ లు వేరై

సదు వు ఒకక్కడే
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శ్రీ భరదాస్వాజ మా ట్టి శ్రీ ంకయత్యు స్వామి వారిని దరిర్శంచమని శ్రీ పెసల
బ రామయత్యుగారికి చాలా
ల్ల చె ప్పావా .
" ంకయత్యు స్వామి భూమి మీద దేవుడు. నీకు నమమ్మకం కలగాలంటే పరీ ంచుకో”
అని పరీక్ష కూడా వారే చె ప్పా .
Sri Bharadwaj Master told many times
Subbaramaiah sir to visit Sri Venkaiah Swami.

to

Sri

Pesala

“Venkaiah swami is living God on Earth. You can even test him.”.
He even told Sri Subbaramaiah sir how to test Bhagavan Sri
Swami.
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ఎవరి నుండీ ఏమీ గ్ర ంచని శ్రీ స్వామి వా ననశ్నడిగి నేందుకు ఏదై
పెటిట్టించుకోవాలనీ, ఎవస్వారినీ కనివస్వాని శ్రీ స్వామి
చేత కాళల్లకు నూనె
పూయించుకోవాలని కో కుని, యి మం సమ్మరించుకోమని భరదాస్వాజ
మా ట్టి చె ప్పా .
Sri Bharadwaj Master told Sri Subbaramaiah Sir that Sri Swami
would never take anything from anyone. Also he never allowed
anyone to touch him.
So he told Sri Subbaramaiah Sir to pray to Sri Sai that Sri Swamy
had to ask him by himself for something to eat. Also he had to
ask Sri Subbaramaiah Sir to massage his feet with oil.
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అదే ధంగా వా శ్రీ స్వామివారి చెంత యి మం సమ్మరిసూ కూ ంటే,
శ్రీ స్వామికి కాపలాగా ఉనశ్న ఇదద్ద సేవకులు, బుదిద్ద పని చేయక ఒకే రి ఎ
ళ్ళుపో
. బ రామయత్యు గా
దద్దంగా ఉంచుకునశ్న శనగలు - బెలల్లం
పొడిని శ్రీ స్వామి వారే అడిగి పెటిట్టించుకుని
శ్న . శరీరమం నూనె వారి
చేత రాయించుకు శ్న .
Just as the Bharadwaja Master said, as soon as I started chanting
Sri Sai’s name, the two attendants who stood as guards at Sri
Swami went out together leaving Sri Swami alone. Sri Swami
soon asked for the peanuts-jaggery powder that was kept ready
by Sir and ate it. He even asked Sir to massage his entire body
with oil.
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పెనవరిలోని లక్ష్మీనర డిడ్డగారి జత ఎదుద్దలు 1983 లో తపిప్పాపో యి. నెల
రోజులు కి
రకలేదు.
నర డిడ్డగారి భారత్యు ఒక
టి రాత్రి కనీశ్నటితో శ్రీ
స్వామివారి పటానికి
నమసక్కరించి,"మా ఎదుద్దలు తపిప్పాపో యి. అ లేకుండా ఎలా సేదత్యుం చే
కు ం నిశ్న పో ంచుకోవాలి? " అని ఆరితో ప్రారిర్ధంచి నిద్రపోయింది.
A pair of bulls owned by Laxmi Narasa Reddy in Penavarti went
missing in 1983. They were unable to trace them even after a
month-long search.
One night his wife bowed in front of the picture of Sri swami with
devotion and broke down deep from heart that "without bulls,
How to cultivate the land and feed the family, Swami?" and fell
asleep in front of Sri swami.
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ఆమెకు ఆ రాత్రి సస్వాపశ్నంలో శ్రీ స్వామి వా కనిపించా . ఆయనకు మోకాళళ్ళుకు
ందం
ళ్ళు గీచుకుని రకం కా
నశ్నది. ఆ కలలోనే స్వామి ఆమెతో, "నీ
ఎదుద్దలు తోలుకు వచే సరికి చూడమామ్మ, కాళళ్ళుకు నె
ఎలా కా
నశ్నదో!
" అ శ్న ..
That night, Sri Swami appeared in her dream with scratches and
blood stains all over his knees. Further to it Sri swami showed
her his knees and said “See how blood is bleeding from my legs
as I guided your bulls to your doorstep!
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మెలకువ వచి ఇంటి తలుపు తీ చూసే నిజంగానే ఎదుద్దలు వాకిట
ందు
ఉ శ్నయి. వాటి శరీరాలపై కూడా ళళ్ళుకంప గీచుకుని రకం కా
నశ్నది.
శస్వామంతటా వాత్యుపించి ఉనశ్న చైతనత్యుమే శ్రీ స్వామివారి నిజరూపం. ఆరితో మన
ధలు స్వామివారి చి పటానికి నశ్న ంచుకుంటే, బౌ క దేహంతో ఉనశ్న
స్వామివారికి చెపుప్పాకునశ్నటేల్ల. స్వామి వారికి, వారిచి పటానికి భేదంలేదు.
She woke up, went and opened the door. To her surprise the
missing bulls were at the gate with blood scratches made by the
thorny bushes on their way home.
Omnipresence is the real state of Sri Swami, who has occupied
the entire universe. There is no difference between the photo
image of Sri Swami and himself. We get his response prompltly
when we earnestly pray to him.
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శ్రీ
స్వామి వా , మరికొంద
భకులు సోమశిల పరస్వాత లలోని
పంచలింగాల కోన మీదుగా
ండగా,
ం కొరకు అకక్కడ ఒక చోట
కూ ందామని, శ్రీ స్వామి వారిని ఆగమని భకులు అరిర్ధంచా .
Once Sri Swami and a few of his devotees were touring through
Panchalingala kona of Somasila hills. Devotees requested Sri
swami to stop at a place and take rest for sometime.
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అపుప్పాడు శ్రీ
స్వామివా ఆ భకులతో , "అ ! ఇకక్కడ కూరో కూడదు,
పడుకోకూడదు, ప్రమాదం" అని చెపిప్పా, అందరినీ అకక్కడ నుండి తీ కుని
ళ్ళుపో
. దానితో ఆ రాత్రికి వారందరూ వేరే చోట శ్రమించా .
Sri Swami responded saying “ Oh no! it is dangerous to sit or rest
here” and continued the journey. So they rested that night at
another point.
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స్వామి వా భకులతో కలి
గు ప్ర ణంలో వసూండగా ఆ ప్రదేశంలో చూసే కొండ
చరియలు రిగిపడి, అకక్కడ పెదద్ద పెదద్ద బండలు పడి ఉ శ్నయి.
భకులు అకక్కడ శ్రమించకుండా చే , వారిని పెదద్ద ప్రమాదం నుండి తపిప్పాంచా .
శ్రీ
స్వామివా
ఎపుప్పాడు, ఎకక్కడ , ఏమి, ఎలా జరగబో ందో చకక్కగా తెలి న
మహనీయులు. భూత, భ షత్యుత్ వరమాన లు సప్పాషట్టింగా తెలి న త్రికాలజుఙ్ఞాలు. కేవల
తెలియడ
మా మే కాక, తనను ఆశ్రయించిన వారిని రాబోయే ఆపదల నుండి
ర ంచగల సరస్వాసమ ర్ధలు .
On their way back, they noticed that the place was having huge landslides
filled with big rocks all around.
Sri Swami has saved the devotees from that accident by not letting them to
rest at that place.
One shall feel the presence of Sri Swami with solicitation. He is present
everywhere (Omnipresent) and knows all times (Omniscient)., past ,
present and future. He know abouts every incident of his devotees and he is
an omnipotent who rescues and saves his devotees from the dangers.

19. ఓం భక వతస్సులాయ నమః - 1
Om Bhakta Vatsalaya Namaha - 1

42

తూపిలి ంకయత్యుగా శ్రీ స్వామివారికి, వారి బృందానికి ఎంతో శ్రదర్ధతో బటట్టిలు
ఉ కేవా . ఒక రోజు అరర్ధరాత్రి అతని ఇంటిలో ఒక ంగ పడి, ఇంటిలోని
మానులనీశ్న ంగిలించడానికి మూటగ ట్టికు శ్నడు.
ఇంతలో ఆ ంగ వీపు మీద ఎవరో బలంగా చరిచిన ట్టి అనిపించి, "ఎకక్కడ
అకక్కడ పెటేట్టియి" అని గదిద్దంచి చెపిప్పాన ల్ల నిపించింది. ఒకక్క క్షణంలో అతని
ఓపిక అం పోయి, నీరసంతో కూలబడాడ్డడు.
Tupili Venkaiah used to wash clothes for Sri Swami and his servants
with great devotion.
One night a thief entered his house. He felt that someone had slapped
on his back. Somehow he bundled the things in a blanket. But some
invisible voice commanded me to keep all the things in their original
place. He could not but obey the “voice” in fear. The thief has lost all
his stamina hence could not move.
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గాఢనిద్రలో ఉనశ్న ంకయత్యును ఎవరో తటిట్టి లేపిన ల్లగా అనిపించి మెలకువ
వచి లేచాడు. దీపం వదద్దకు
నశ్న అతను నటిట్టిం ల్ల కూ ని ఉనశ్న ంగను
చూచి గటిట్టిగాఅరిచాడు. ఆ అ పుకి ఇంటిలోని వారందరూ కూడా లేచి,
మాననీశ్న తన చు ట్టిప చుకుని, వాటి మధత్యులో కూ నశ్న ఆ ంగను
ప ట్టికొని కటేట్టిశా .
Venkaiah who was in deep slumber, felt as if someone was
tapping him and woke up. To light his beedi at the lamp, he went
into his house. He saw in the darkness a man sitting in the centre
of the house with clothes, utensils spread around him. He cried
aloud in fear. The thief also cried in fear. With that everyone in
the house woke up and tied the thief with a rope.
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"ఏమిరా అం
లువుగా మాకు చికిక్కపో వు?" అని వా ఆ ంగని
అడిగితే, "ఎవరో వీపు మీద గటిట్టిగా కొటిట్టి, గదిద్దంచిన ల్ల అనిపించి, శకి అం
పోయి, క ల్ల కనబడక, ఇలా కూలబడిపో ను. లేకుంటే మిమమ్మలనందరినీ
కొటిట్టి ఈ మానులనీశ్న ఎపుప్పాడో తీ కుపోయేవాడిని" అని చె ప్పాడు.
ఎంతో శ్రదద్దతో సేవ చేసూ, తననే న మ్మకునశ్న భకులను, వాతస్సులత్యుంతో కంటికి
పప్పాలా ర ంచుకుంటా
స్వామివా .
.
For curiosity sake they asked him why he did not run away and
escape.
He replied, ‘Someone thrashed me on my back and commanded me.
With that I lost all my strength, my eyes went blind and I collapsed’.
Sri Swamy protects his devoted devotees just like the eyelids protect
the eyes.

20. ఓం నితత్యు స త్యుయ నమః - 1
Om Nitya Satyaaya Namaha - 1

45

శ్రీ

స్వామివా ఆగ ట్టి 24,1982 న మహాసమా చెందా . తమ బౌ క శరీర ను
డిచిపెటిట్టినపప్పాటిట్టికీ, శస్వామంతటా నిండి ఉనశ్న చైతనత్యుమే నైన స్థి లో ఉనశ్న స్వామివా ,
ఇపప్పాటికీ తనను ఆశ్రయించిన భకుల క ట్టిలను తొలగిసూ, వారిని ధరమ్మమారంలో నడిపిసూ,
నేటికీ నితత్యు స త్యులయి లుగొందు
శ్న . అందుకు నిదరర్శ లు కోకొలల్లలు.
అందులోనుండి ఒక ఉదాహరణ:
నె ల్ల లోని ఇరగా శ్రీదేవమమ్మగారి అ యికి 1989 లో 3 సం||ల వయ స్సులో జస్వారం వచి ,
ండు కా ళ్ళు చచు బడిపోయి డుచుకుపో యి. డాకట్టి ల్ల పరీక్షలు చే పోలియో అని
చె ప్పా . ఎనిశ్నచోటల్ల వైదత్యుం చేయించి ఏమా ం గుణం కనిపించలేదు.
Sri Swamy shed off his mortal coil on 24 August 1982 yet he lives forever
in his subtle form, protecting his devotees from their miseries and also
teaching them the right way of life. There is much evidence to prove this.
One of it is as follows:
Iraga Sri Devamma is a devotee from Nellore. In 1989 her 3 year old son
suffered from fever. Both his legs were paralysed. The doctors told them
that it was a polio case. They tried treatments at many places but all of them
were of no use.
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ఒక రోజు ఆమె అనశ్నగా
ఆమెకు
స్వామి పటం చూపించి, ఆయన
గొపప్పాత నిశ్న గూరి చె ప్పా . స్వామివారి పటం చూడగానే, దుఃఖం ఆపుకోలేక,
చంకనునశ్న బిడడ్డను స్వామి పటం ందు పడే , చాలా సేపు ఏడి ంది.
ఆ టి రాత్రి ఆమెకు సస్వాపశ్నంలో స్వామి కనిపించి, ఆ బిడడ్డ వీపం ప్రేమగా
నిమిరి, చెయిత్యు ప ట్టికుని చకక్కగా నడిపించా . మ
టి నుండి ఆ పిలల్లవాడు
ఏ ఇబ ంది లేకుండా చకక్కగా లేచి
గ గాడు!
One day her elder brother showed her the photo of Sri Swamy and told her
about his greatness. On seeing the photo of Sri Swamy, she could not
control her grief. She kept her child in front of the photo and wept for a long
time. She vowed to offer flower garlands and some rice to Swamy.
That night she had a dream. In her dream she saw Sri Swamy patting her
son’s back affectionately, held his hand and made him walk. The next day, to
her utter surprise, her son was walking without any pain and support.
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" స్వామీ! మీ శరీరం డిచిపెటిట్టిపో క మా పరి స్థి ఏమిటి?" అని అడిగిన
సేవకులతో
స్వామివా , "పోయేదెకక్కడిక త్యు? సూరత్యుచంద్రులు ఉండేంత
వరకూ నేనూ ఉండేదే గద త్యు!" అని చె ప్పా . "అనిశ్న జీవులలో ంకయత్యు
ఉ శ్నడని రా కో త్యు!" అనశ్న
స్వామివారి మాటలను గు ంచుకుని,
మహనీయులు బో ంచిన ల్లగా జీ ంచడానికి య శ్న ంటే, నితత్యుస త్యులయిన
స్వామివారి చలల్లని రక్షణ ఎలల్లవేళలా మనకు ఉం ంది.
Some of Swami’s servants asked, “Swamy, what is our fate when you
leave this mortal coil?” To this Sri Swamy replied,”Where will I go? I
will be there till the Sun and Moon exist.”
We should always remember his words, “I exist in all creatures." If
we abide by the teachings of great people like Sri Swamy and lead a
virtuous life then Sri Swamy who is ever existing shall protect us
always at every moment of our life.

ప్రశశ్నలు
1

2

3

4

5

48

6

7

8

A
B
C
D
E
F
G
H
I
అడ్డ ం

నిలువు

C1

వెంకయ్య సా్వామి త ల్లి గారి పేరు

B3

వెంకయ్య సా్వామి త ల్లి గారి పేరు

G6

ఓం --- మూర్త యిే నమః

A9

సా్వామి సమాధి అయిన సంవత్సరం

G6

ఓం – యోగినే నమః

9

